
 

Päivämäärä / Datum Varhaiskasvatustarpeen 
muutosilmoitus

Varhaiskasvatuspalvelut 22.05.2017 
 
 
Lapsen nimi Henkilötunnus 

Päivähoitopaikka Ryhmä 

 
Jokaisella lapsella on 1.8.2016 alkaen oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Lapsella on oikeus 20 tuntia laajempaan 
varhaiskasvatukseen huoltajan työstä tai opiskelusta johtuen. Kun toinen huoltajista tai molemmat huoltajat ovat kotona, 
varhaiskasvatuksen laajuus on 20 tuntia viikossa ja esiopetuksen lisäksi ei tarjota päivähoitoa.  
 
Uusi lapsen varhaiskasvatukseen varattava aika keskimäärin:  
 

    alle 20 h/vko, (alle 80 h/kk), 60% maksu 

 yli 20 h – alle 35 h /viikko, (yli 80 h – alle 140 h/kk), 80 % maksu 

 yli 35 h/vko, (yli 140 h/kk), 100% maksu 
 
Uusi lapsen esiopetuksen lisäksi varattava varhaiskasvatusaika keskimäärin: 
 
Hoitoaika: 

    alle 10 h/vko, (alle 40 h /kk) 20 % maksu 

yli 10 h – alle 15 h/vko, (yli 40 h – alle 60 h /kk) 40 % maksu 

    yli 15 – alle 20 h/vko, (yli 60 h – alle 80 h / kk) 60 % maksu 

     yli 20 h / vko, (yli 80 h /kk) 80 % maksu     
 
Lapsen varhaiskasvatusajat ja -päivät on sovittava varhaiskasvatuspaikan kanssa kirjallisesti etukäteen henkilökunnan ja 
ruokahuollon järjestämisen vuoksi. Sovittuja vakituisia varhaiskasvatuspäiviä ei voi muuttaa satunnaisten poissaolojen tai 
sairastumisen vuoksi. Jos lapsen varhaiskasvatuksen tarve vaihtelee vanhempien työn luonteen vuoksi, on varhaiskasvatukseen 
tarvittava aika varattava kirjallisesti edellisen viikon perjantaihin mennessä (10 pv aikaisemmin).  
 
Varhaiskasvatusmaksu perustuu huoltajien varaamaan enimmäishoitoaikaan. Perheen loma-aikoja (esim. kesä-, syys-, joulu- ja 
talvilomat) ja lapsen satunnaisia poissaoloja ei lasketa vähentävänä säännölliseen varhaiskasvatusaikaan. Vajaaksi jäänyttä 
varhaiskasvatusaikaa ei hyvitetä. Varatun varhaiskasvatusajan ylitykset veloitetaan jälkikäteen. Jos lapsen huoltajat varaavat 
lapselle varhaiskasvatuspaikan kesä-elokuussa lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä viikkoa ennen, peruuttamatta jätetystä 
varhaiskasvatuspaikasta peritään puolet lapsen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. 
  

Huoltaja/huoltajat jää kotiin ja varhaiskasvatusoikeus muuttuu 20 tuntiin viikossa alkaen 

______________.        
Perhe voi itse valita toteutetaanko 20 tunnin viikoittainen varhaiskasvatus osa-aikaisena vai osaviikkoisesti. Lapsen 
varhaiskasvatuspäivistä ja – ajoista keskustellaan päiväkodin johtajan kanssa, mutta kunta määrittelee varhaiskasvatusajat ja – 
päivät. 
 
Valitsemme varhaiskasvatusajaksi: 

 osapäiväisen hoidon  

 osaviikkoisen hoidon 
 
     
 
 
MUUTOS VOIMAAN ________/_________20_________ALKAEN 
   
_______________   ______________________________________________________________ 
  Päiväys    Huoltajan/huoltajien allekirjoitus 

(muutos astuu voimaan aikaisintaan seuraavan kk:n alusta) 


